
CONCURS DE FOTOGRAFIA COMUNITÀRIA AMATEUR DE LLORET DE MAR 22-23 

BASES DEL CONCURS: 

1. Pot participar al concurs tothom qui vulgui.  

2. La participació és gratuïta.  

3. La data d’obertura d’admissió de fotografies serà el 13/03/2023. La data límit per 
presentar fotografies al concurs serà el 02/04/2023.   

4. El veredicte del jurat en relació a la preselecció del 20% de les fotografies presentades 
es realitzarà del 03/04/2023 al 6/04/2023. Les fotografies seleccionades seran 
sotmeses a votació popular entre  el 07/04/2023 i el 23/04/2023.  Finalment, la difusió 
i enviament de notificacions sobre les fotografies guanyadores serà del 25/04/2023 al 
05/05/2023.  

5. Les fotografies han d’haver estat fetes l’any 2023.  

6. Es pot presentar una fotografia per participant.  

7. Cal registrar la inscripció a l’adreça https://www.lloret.cat/enfocatalbarri i adjuntar la 
fotografia digital a la plataforma virtual que hi apareix.  

8. La temàtica consisteix en capturar imatges d’activitats, festes, trobades, espais o 
iniciatives comunitàries que es duen a terme a Lloret de Mar i que es consideren 
importants pel benefici que aporten tant a nivell personal com comunitari o de barri.  

9. La fotografia ha d’incloure un títol i un breu comentari explicant per què es creu que 
aquell element és positiu per a la salut a nivell individual o comunitari. El comentari ha 
de tenir una llargada màxima de 500 caràcters.  

10. Només s’acceptaran fotos captades amb dispositius digitals o fotos analògiques 
digitalitzades. El format de les imatges ha de ser JPEG i amb una resolució òptima. La 
mida ha de ser d’aproximadament 12 megapíxels.  

11. L’organització podrà sol·licitar l’arxiu original JPEG de les fotografies en la màxima 
resolució de l’aparell, en cas de creure-ho oportú.  

12. Es premiaran les tres millors fotos, seleccionades per votació popular.   

13. Els premis són:  

● Primer premi: Impressora fotogràfica portàtil Canon Zoemini. 

● Segons premi: Càmera instantània.  

● Tercer premi: detall personalitzat amb fotos. 

14. Els guanyadors seran notificats via correu electrònic, web i ràdio.   

15. Es seleccionaran algunes fotografies per ser reproduïdes i impreses per tal d’exposar-
les a la Biblioteca Municipal i als centres cívics de Lloret de mar.  

16. La participació al concurs implica la cessió a l’Ajuntament de Lloret dels drets de 
reproducció, distribució i comunicació pública de l’obra, citant sempre el nom de 
l’autor, previst en la legislació sobre Propietat Intel·lectual.  

https://www.lloret.cat/a


17. No es publicaran fotografies ni comentaris amb continguts contraris a la intimitat 
personal o a la pròpia imatge de les persones, ni cap altre que sigui contrari a la 
legalitat vigent. Les fotografies on aparegui una persona que es pugui reconèixer o 
identificar hauran de tenir el seu consentiment exprés, i s’adjuntarà el permís de 
cessió dels drets d’imatge.  

18. No s’acceptaran fotografies que no hagin sigut fetes per l’autor i el participant 
garantirà la titularitat dels drets d’autor sobre la fotografia que presenta al concurs.  

19. El fet de presentar-se al concurs implica l’acceptació de tots i cadascun dels apartats 
d’aquest reglament. Així mateix, els convocants a aquest concurs no es faran 
responsables de les possibles demandes als autors, la qual cosa pot ser motiu de 
desqualificació de la fotografia.   

20. L’organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes bases.  

 


